
Historie školy
První zápis do školní kroniky je z roku 

1939. Nejdříve byla mateřská škola umístě-

na v Masarykově domě v Labské ulici, ale 

školní rok 1940–1941 byl zahájen již v této 

budově. 

V té době mateřskou školu navštěvovalo 

62 dětí rozdělených do dvou oddělení. 

V roce 1945 bylo zažádáno o vybudování 

dalšího oddělení. Důvod byl 89 zapsaných 

dětí. Až do roku 2006 byla mateřská škola 

trojtřídní a navštěvovalo ji 75 dětí. V roce 

2006 prošla mateřská škola celkovou rekon-

strukcí ve spolupráci s Městským úřadem 

Přelouč. Kapacita se snížila na 52 dětí a po-

čet zaměstnanců na 9. Budova je dvoupod-

lažní. V roce 2017 byla zahájena přístavba 

mateřské školy, kdy byly přistavěny dvě třídy 

o kapacitě 45 dětí. Celková kapacita mateř-

ské školy je nyní 97 dětí ve čtyřech třídách 

(Rybičky, Kytičky, Pastelky a Koťátka). Počet 

zaměstnanců se zvýšil na 15. V současné 

době má mateřská škola dvě dvoupodlažní 

budovy spojené spojovací chodbou.

Interiér školy je vkusně a účelově zařízen. 

V průběhu roku je jeho výzdoba obměňo-

vána podle ročních období pracemi dětí 

ve spolupráci s učitelkami. Věcné prostře-

dí naší mateřské školy je charakterizováno 

uspořádáním tříd jako dílen a zároveň heren 

podporujících aktivity dětí potřebné pro 

rozvoj jejich osobnosti v oblasti biologické, 

interpersonální, psychologické, sociálně kul-

turní a environmentální. Jedná se o tvořivé 

činnosti a experimentaci s materiálem, kte-

rý je dětem dostupný. Prostředí poskytuje 

podněty pracovní, tělesné i smyslové. Důraz 

klademe na vystavování a uchovávání dět-

ských výtvorů.

Mateřská škola se nachází uprostřed 

města a sousedí se základní školou. Zahra-

da i okolí mateřské školy jsou plné zeleně. 

Děti mají dobré podmínky k pobytu venku 

a k pohybovým aktivitám. Zahrada je dobře 

vybavena.
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„Hrajeme si celý rok“ 
Už samotný název programu charak-

terizuje činnost školy. Upřednostňujeme 

rozvíjení smyslového vnímání jako základu 

veškerého přirozeného poznávání. Nabízí-

me nadstandardní péči o všechny děti (pla-

vecký výcvik, exkurze, kulturní akce, výlety, 

besídky, výlety s batůžky). Veškeré snažení 

všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, 

aby bylo dítě maximálně šťastné.

Právě zmíněné výlety s batůžky jsou naší 

takzvanou tradicí. Děti se celý rok těší, až 

bude příznivé počasí a budou si moct při-

nést do školky svůj batůžek, ve kterém mají 

svačinku a pití. Výlety s batůžky pořádá kaž-

dá třída samostatně nezávisle na sobě. Výle-

ty se pořádají na základě vhodného počasí, 

ale zpravidla od března do června.

Vítání jara
První výprava většinou bývá spojena 

s přivítáním jara. Jaro je naším oblíbeným 

ročním obdobím, kdy můžeme konečně trá-

vit více času venku na zahradě a v přírodě. 

Přivítání jara vynášením Smrti nebo 

Morany je starodávná tradice, která se ze 

starých slovanských časů dochovala až do 

dnešní doby. Pro naše předky byl rituál vy-

nášení zimy a vítání jara velmi významnou 

událostí.

Také naše MŠ přivítala jaro zvykem zva-

ným „Vynášení Morany.“ První úkol je Mora-

nu vyrobit, děti si nosily z domova různé ma-

teriály jako např. slámu, kraslice, látky apod. 

Poté s pomocí paní učitelky Moranu ve škol-

ce vyrobily a dozvěděly se něco o této tradi-

ci. Třídy si mezi  sebou domluvily datum, kdy 

se společně půjdou s paní Zimou rozloučit. 

Zpravidla to bývá na první jarní den, ale jeli-

kož bylo nepříznivé počasí, byli jsme nuceni 

loučení se zimou o pár dnů oddálit. Pro-

tože jsme větší školka, rozdělili jsme se na 

dvě skupiny. Děti z Rybiček a Kytiček se šly 

rozloučit se zimou společně a Pastelky do-

hromady s Koťátky. Přeloučí protéká řeka 

Labe, tudíž náš cíl, kde se s Moranou kaž-

doročně loučíme, je právě tam. Došli jsme 

až na most, kde jsme společně řekli básnič-

ku „Zimo, zimo, už jdi pryč“ a zazpívali pís-

ničku „Jaro přišlo“. Poté paní učitelka hodila 

Moranu z mostu do vody a děti sledovaly, 

jak se vzdaluje po proudu. Společně jsme 

jí naposledy zamávali a mohli se vydat na 

cestu zpět do školky. Tato tradice je dětmi 

velice oblíbená a už se těší na příští rok.

Výlet s batůžky na nádraží
V průběhu dubna jsme ve třídě před-

školáků realizovali projekt s názvem „Čer-

vená a zelená, co pro auta znamená?“, který 

se zabýval oblastí dopravní výchovy. Mezi 

hlavní cíle patřilo seznámit děti s pravidly 

bezpečnosti v dopravních situacích, na-

příklad při přecházení vozovky, a celkově 

dětem přiblížit téma dopravy jako běžné 

součásti každodenního života. 

Při pedagogické činnosti jsme hojně 

využívali pestrý obrazový materiál a pra-

covali s knihou „Pozor, červená!“ od Hany 

Primusové. Z řady uskutečněných činností 
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lze jmenovat například hru „Na autobus“ 

využívající prostorové pojmy a pravolevou 

orientaci, sluchovou hru „Kudy jede vlak?“ 

či diskuzi přibližující dětem ekologický do-

pad různých způsobů dopravy. 

V rámci dopravního projektu jsme rov-

něž absolvovali výlet s batůžky. Během do-

poledne jsme navštívili místní autobusové 

a vlakové nádraží. Přeloučské vlakové ná-

draží se nachází na hlavním tahu do Prahy, 

tudíž o četnost vlaků zde není nouze. Děti 

tak měly možnost pozorovat různé druhy 

vlakových souprav. Při pobytu na nádraží 

dětem neunikly ani vlakové rozpisy a ta-

bule, nástupiště, čekárna či prodejní místo 

jízdenek. Reálné prostředí v dětech vzbu-

zovalo zvídavé otázky. Na závěr děti refl ek-

tovaly své zážitky a vyfotografovaly se se 

svou společnou výtvarnou prací nazvanou 

„Doprava ve městě“. 

V období, kdy se v mateřské škole za-

býváme dopravní výchovou, pravidelně 

zveme na návštěvu policistu přeloučské 

městské policie. Policista má pro děti při-

chystaný speciální vzdělávací program pro 

různé věkové kategorie. V letošním školním 

roce se mladší děti seznámily se složkami 

integrovaného záchranného systému. Po-

licista jim pomocí vhodných didaktických 

pomůcek představil hasičský, policejní 

a sanitní vůz. Děti určovaly barvu vozidel, 

přiřazovaly k nim správné řidiče (hasiče, 

policistu, záchranáře) a telefonní číslo. Bě-

hem druhého programu pro starší před-

školní děti policista dětem vysvětlil správný 

způsob přecházení vozovky a orientaci na 

semaforu. Při hře s maketami automobilů si 

děti vše zažily formou prožitkového učení. 

Své znalosti pak upevňovaly díky vytvoře-

ným pracovním listům k tématu. Odměnou 

byly dětem refl exní nálepky a sady omalo-

vánek s dopravními prostředky. Přítomnost 

policisty působila na děti velmi motivačně 

a nabízela zpestření našeho dopravního 

projektu.

S batůžkem za skřítky
Putování za skřítky mělo naše nejmenší 

děti motivovat, a to nejpřirozenější formou 

– formou hry je seznámit a provést příro-

dou v blízkém okolí Přelouče. Vzhledem 

k tomu, že děti byly tříleté, byla i délka tra-

sy jim přizpůsobena. Nejprve děti dostaly 

dopis od skřítků, který v nich vzbudil zvída-

vost, a tak se s chutí vydaly podle pokynů 

na cestu. Celá trasa byla značena červený-

mi fábory, které děti sledovaly. Prvním úko-

lem bylo společně zazpívat dvě písničky 

o zvířátkách. To děti hravě zvládly. U další-

ho zastavení měly za úkol určit předměty, 

které do přírody nepatří a rozdělit je do 

připravených barevných krabic (plast, sklo, 

papír). I tento úkol s menší pomocí učitelek 

malí výletníčci zvládli. Na dalším stanovišti 
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děti postupně se zavázanýma očima pře-

šly vyznačenou cestu, kde jim dělal oporu 

provaz, za který se mohly přidržovat. S ma-

lými obavami se to podařilo projít všem. 

Při posledním zastavení je skřítek požádal 

o postavení mandaly z přírodnin. Tak se 

celá třída zapojila do hledání vhodného 

stavebního materiálu, který byl v lesíku 

k nalezení. Po dokončení tohoto úkolu děti 

dostaly medaili a malou sladkou odměnu.

Tento výlet měl u dětí velmi kladný 

ohlas a splnil dané cíle – zaujmout děti 

a hravou formou jim přiblížit některé in-

formace o okolní přírodě. Cestou jsme šli 

kolem oveček, které chovají za farou, viděli 

jsme i včelí úly. Dokonce nám nad hlavou 

kroužil čáp, který pak přistál na nedalekém 

hnízdě na komínu. U Labe děti pozorova-

ly divoké kačeny a zahlédly i volavku. Také 

pozorovaly různé brouky a všímaly si roz-

kvetlých stromů a květin. Po celou doby 

naší výpravy děti pozorovaly vše kolem, 

kladly nám zvídavé otázky a sdělovaly nej-

novější poznatky. Při těchto výletech děti 

objevují nové věci, zkoumají a poznávají 

pomocí všech smyslů. Poslouchají zpěv 

ptáků, mohou si osahat různé přírodni-

ny, přivonět ke květinám a spatřit mnoho 

nového. Tím vším si vytváří kladný vztah 

k živé i neživé přírodě. I pro děti je důležité 

umět se na chvíli zastavit, zklidnit a vnímat 

krásy okolní přírody. Je dobře, že pár kro-

ků od naší školky můžeme nalézt a objevit 

mnoho zajímavostí spojených s přírodou. 

Jistě zase brzy vezmeme na záda batůžky 

a vyrazíme hledat a poznávat další místa 

v okolí naší mateřské školy.

Výlet Perníková chaloupka

Každý školní rok zakončíme vždy ně-

jakým zajímavým výletem. Jelikož máme 

tento školní rok mnoho nových dětí mlad-

šího věku, paní učitelky se rozhodly velmi 

rychle, kam školní výlet budou směrovat. 

Na školní zahradě máme perníkovou cha-

loupku, která se dětem velmi líbí a rádi si 

v ní hrají, tudíž výlet za „opravdovou“ per-

níkovou chaloupkou byl skvělý nápad. Per-

níkovou chaloupku nám doporučily paní 

učitelky z ostatních tříd, protože i oni ji 

v minulosti navštívili a u dětí to mělo velké 

pozitivní ohlasy. Perníková chaloupka sídlí 

v Pardubicích pod Kunětickou Horou, tudíž 

autobusová doprava je vhodně zvoleným 

dopravním prostředkem. Perníková cha-

loupka je původně Lovecký zámeček z roku 

1882, který slouží dnes pro MUZEUM PER-

NÍKU. Výstavní expozice obsahují přes tisíc 

perníků z celé ČR. Medové zážitky zahrnují 

návštěvu Muzea perníku s městečkem Per-

níkov, putování tajuplným lesem do Perní-

kářské dílny Ježibaby a dále do Medového 

ráje, Nebe a Pekla. Medové zážitky potěšily 

všechny naše smysly: ZRAK: při pohledu na 

více než tisíc krásných perníčků, SLUCH: za-

jímavým vyprávěním, HMAT: mohli jsme si 

sáhnout na formičku vyřezanou do dřeva, 

ČICH: přivoněli jsme k medovému perníku, 

CHUŤ: dostali jsme perníček, jemuž jsme 

neodolali a ochutnali. Také smysl pro hu-

mor nesmí chybět. Výklad je veden zábav-

nou formou a vždy se přizpůsobuje složení 

a náladě konkrétní skupiny návštěvníků. 

Pro naše děti bylo připraveno neobvyk-

lé zamyšlení nad pohádkou „O perníkové 

chaloupce“ kde dominovali etické aspekty 

pohádky o perníkové chaloupce (Jeníček 

s Mařenkou nezaklepali, nepozdravili, ne-

poprosili, kradli, lhali atd.) u čehož se děti 

náramně bavily. Výlet měl i u mladších dětí 

pozitivní ohlasy, tudíž jsme do chaloupky 

z perníku určitě nejeli naposledy.
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